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d
A seqüência definida abaixo, por recorrência:

é chamada seqüência de Fibonacci. A média aritmética
dos 5 primeiros termos desta seqüência vale:
a) 2,1 b) 2,2 c) 2,3 d) 2,4 e) 2,5

Resolução

Os cinco primeiros termos da seqüência de Fibonacci
são a1 = 1, a2 = 1, a3 = 2, a4 = 3 e a5 = 5. A média arit-
mética dos 5 primeiros termos é

= = = 2,4

d
Sejam A, B e C matrizes quadradas de ordem 3 e O a
matriz nula também de ordem 3. Assinale a alternativa
correta:
a) Se A . B = O, então: A = O ou  B = O
b) det(2 . A) = 2 det(A)
c) Se A . B = A . C, então: B = C
d) A . (B . C) = (A . B) . C
e) det(A + B) = det(A) + det(B)

Resolução

a) FALSA, pois se A = e

B = , com a, b, c, x, y, z ∈ R*,

então: A . B = 

b) FALSA, pois det(2A) = 23 . det A

c) FALSA, pois  .  =

= .  

d )
VERDADEIRA. A propriedade associativa é válida na
multiplicação de matrizes quadradas e de mesma
ordem.
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e) FALSA. Por exemplo, se 

A = e B = , então:

A + B = e det A = 1, det B = 8 e 

det(A + B) = 27 ≠ 1 + 8.

b
O custo diário de produção de um artigo é 
C = 50 + 2x + 0,1x2, onde x é a quantidade diária pro-
duzida. Cada unidade do produto é vendida por 
R$ 6,50. Entre que valores deve variar x para não haver
prejuízo?
a) 19 ≤ x ≤ 24 b) 20 ≤ x ≤ 25 c) 21 ≤ x ≤ 26
d) 22 ≤ x ≤ 27 e) 23 ≤ x ≤ 28

Resolução

Se x for a quantidade diária produzida e vendida; C, o
custo diário; R, a correspondente receita pela venda e
L, o lucro, então:

1) C = 50 + 2x + 0,1x2

R = 6,5x } ⇒ L = –0,1x2 + 4,5x – 50

L = R – C

2) O gráfico de L = – 0,1x2 + 4,5x – 50 é do tipo

3) Não haverá prejuízo para 20 ≤ x ≤ 25.

a
No plano cartesiano, existem dois valores de m de
modo que a distância do ponto P(m,1) à reta de equa-
ção 3x + 4y + 4 = 0 seja 6; a soma destes valores é:
a) – 16/3 b) – 17/3 c) – 18/3
d) – 19/3 e) – 20/3

Resolução

A partir do enunciado, temos:
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= 6 ⇔ u3m + 8u = 30 ⇔

⇔ 3m + 8 = ± 30 ⇔ m = ⇔

⇔ m = ou m = – 

Assim, a soma dos valores de m é:

– + = – .

e

Num triângulo retângulo, a hipotenusa mede 15 e o

ângulo AB̂C mede 60°. A soma das medidas dos cate-

tos vale:

a) b) c) 15(1 + Ï··3) 

d) e) 

Resolução

A partir do enunciado, temos:

sen 30° = ⇒ = ⇒ x = 

cos 30° = ⇒ = ⇒ y =

A soma das medidas dos catetos vale:

+ = 

b
Num espaço amostral, dois eventos independentes 
A e B são tais que P(A < B) = 0,8 e P(A) = 0,3.
Podemos concluir que o valor de P(B) é:
a) 0,5 b) 5/7 c) 0,6 d) 7/15 e) 0,7

Resolução

Sendo A e B eventos independentes, 
P(A ù B) = P(A) . P(B) e como 
P(A < B) = P(A) + P(B) – P(A > B), temos:
P(A < B) = P(A) + P(B) – P(A) . P(B) ⇒

6
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⇒ 0,8 = 0,3 + P(B) – 0,3 . P(B) ⇔

⇔ 0,7 . P(B) = 0,5 ⇔ P(B) = 

d
Uma fábrica de bolsas tem um custo fixo mensal de 
R$ 5 000,00. Cada bolsa fabricada custa R$ 25,00 e é
vendida por R$ 45,00. Para que a fábrica tenha um
lucro mensal de R$ 4 000,00, ela deverá fabricar e
vender mensalmente x bolsas. O valor de x é:
a) 300 b) 350 c) 400 d) 450 e) 500

Resolução

O custo mensal para a fábrica produzir x bolsas é, em
reais, igual a C(x) = 5 000 + 25x.
O lucro mensal da produção e venda das x bolsas é, em
reais, igual a L(x) = 45x – (5000 + 25x) = 20x – 5000.
Para a fábrica ter um lucro mensal de R$ 4 000,00,
deve ocorrer 20x – 5000 = 4000 ⇔ x = 450.

b
A equação log(x + 2) + log(x – 2) = 1:
a) tem duas raízes opostas.
b) tem uma única raiz irracional.
c) tem uma única raiz menor que 3.
d) tem uma única raiz maior que 7.
e) tem conjunto solução vazio.

Resolução

Para x > 2, temos: log (x + 2) + log (x – 2) = 1 ⇔
⇔ log[(x + 2) . (x – 2)] = 1 ⇔ log (x2 – 4) = 1 ⇔
⇔ x2 – 4 = 10 ⇔ x2 = 14 ⇔ x = Ï···14.
A equação tem uma única raiz irracional.

d
De quantas formas podemos permutar as letras da
palavra ELOGIAR de modo que as letras A e R fiquem
juntas em qualquer ordem?
a) 360 b) 720 c) 1080 d) 1440 e) 1800

Resolução

⇒ P2 . P6 = 2 . 720 = 1440
123

P2144424443

P6
d

Augusto comprou dois terrenos pagando um total de
R$ 45 000,00. O primeiro foi vendido com um lucro
igual a 20% do preço de custo; já o segundo foi vendi-
do com um prejuízo de 10% do preço de custo.
Todavia, no total, Augusto acabou ainda lucrando 
R$ 3 000,00 em relação ao que pagou. A diferença (em
valor absoluto) entre os preços pagos na compra foi
de:
a) R$ 3 500,00 b) R$ 4000,00 c) R$ 4500,00
d) R$ 5 000,00 e) R$ 5500,00

Resolução
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Sendo x e y os preços, em reais, de compra dos dois
terrenos, então os preços de venda de cada um deles
foi de 1,20x e 0,90y, pois houve, respectivamente,
lucro de 20% e prejuízo de 10%. Assim sendo,

x + y = 45000 { ⇒
1,20x + 0,90y = (x + y) + 3000

x + y = 45000
⇒ { ⇒

0,20x – 0,10y = 3000

x + y = 45000 x = 25000
⇒ { ⇒ { ⇒

2x – y = 30000 y = 20000

⇒ | x – y | = | 25000 – 20000 | = 5000

c
A equação polinomial 
(x – 1) (x2 + 1) + (x + 1) (x2 – 1) = 0 apresenta:
a) 3 raízes inteiras.
b) uma raiz igual a – 1.
c) duas raízes complexas conjugadas.
d) duas raízes irracionais.
e) 3 raízes irracionais.

Resolução

Se V for o conjunto-solução da equação
(x – 1) (x2 + 1) + (x + 1) (x2 – 1) = 0 ⇔
⇔ (x – 1) (x2 + 1) + (x + 1) (x + 1) (x – 1) = 0 ⇔
⇔ (x – 1) [(x2 + 1) + (x + 1)2] = 0 ⇔
⇔ (x – 1) (2x2 + 2x + 2) = 0 ⇔
⇔ x – 1 = 0 ou 2x2 + 2x + 2 = 0 ⇔ x = 1 ou

x = – ± i

então: V = {– – i; – + i; 1}

b
No plano cartesiano, os pontos A(–1,4) e B(3,6) são
simétricos em relação à reta (r). O coeficiente angular
da reta (r) vale:
a) – 1 b) – 2 c) – 3 d) – 4 e) – 5

Resolução

Se A(–1;4) e B(3;6) são simétricos em relação à reta (r)
então (r) é a mediatriz do segmento —AB.
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Portanto: mr = = = = – 2

d
Um conjunto de dados numéricos tem variância igual a
zero. Podemos concluir que:
a) a média também vale zero.
b) a mediana também vale zero.
c) a moda também vale zero.
d) o desvio padrão também vale zero.
e) todos os valores desse conjunto são iguais a zero.

Resolução

Sendo o desvio padrão igual à raiz quadrada da variân-
cia e a variância igual a zero, então o desvio padrão
também será zero.
Obs.: Se a variância é zero, todos os termos do con-

junto são iguais à média aritmética, porém não
necessariamente nulos.

e
No intervalo [0,2π], a equação trigonométrica 
sen 2x = sen x tem raízes cuja soma vale:
a) π b) 2π c) 3π d) 4π e) 5π
Resolução

No intervalo [0; 2π] temos:
sen (2x) = sen x ⇔ 2 sen x . cos x = sen x ⇔

⇔ sen x [2 cos x – 1] = 0 ⇔ sen x = 0 ou cos x = ⇔

⇔ x = 0 ou x = π ou x = 2π ou x = ou x = ⇒

⇒ 0 + π + 2π + + = 5π

a
Uma máquina de lavar roupa é vendida à vista por 
R$ 1 200,00 ou, então, a prazo com R$ 300,00 de
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entrada mais uma parcela de R$ 1 089,00, dois meses
após a compra. A taxa mensal de juros compostos do
financiamento é:
a) 10% b) 11% c) 12% d) 13% e) 14% 

Resolução

No pagamento a prazo, temos:
1º) entrada (pagamento no ato da compra) = R$ 300,00;
2º) dívida, no ato da compra =

= R$ 1 200,00 – R$ 300,00 = R$ 900,00;
3º) dívida, dois meses após a compra:

R$ 900,00 . (1 + t)2 = R$ 1 089,00, onde t é a taxa
mensal de juros compostos.
Assim sendo, (1 + t)2 = 1,21 ⇒ 1 + t = 1,1 ⇒
⇒ t = 0,10 = 10%. 

Comentário

A prova de Matemática do vestibular FGV-EAESP
apresentou questões tradicionais e de grau médio de
dificuldade. Como de praxe, não apresentou questões
de geometria e predominaram questões sobre lucros,
prejuízos e custos.
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c
Examine o termo sublinhado nos períodos abaixo.

• O frasco maior contém mais líquido, é evidente.
• O relato da testemunha não condiz com os fatos

apontados pelos peritos.
• Ele não intervirá na questão entre o árbitro e o atleta.

Assinale a alternativa correta a respeito desses verbos,
colocados no pretérito perfeito, mas mantida a pessoa
gramatical.

a) Conteve, condiria, interveio.
b) Conteu, condizia, interveio.
c) Conteve, condisse, interveio.
d) Conteu, condisse, interviu.
e) Continha, condizeu, interviu.

Resolução

Os verbos em questão formam o perfeito de maneira
“irregular”. Muitos candidatos devem ter-se enganado
com as formas pretensamente regulares “conteu”,
“condizeu” e “interviu”, sem atentar para as usadíssi-
mas flexões dos verbos de que se formam aqueles em
questão: ter: teve, dizer: disse e vir: veio.

e
Observe os termos sublinhados nas seguintes frases:

• Chegou a hora do público se manifestar contra a
publicação desse impostor.

• As palmas do público ecoavam pelo teatro, em apoio
à proposta de Nabuco.

• Vista do público, a cantora parecia bonita; da coxia,
percebia-se que era feia.

Sobre eles, é correto afirmar:

a) Para o segundo exemplo, vários gramáticos reco-
mendam a forma de o em lugar de do, porque a pre-
posição está regendo o sujeito.

b) Para o terceiro exemplo, vários gramáticos reco-
mendam a forma de o em lugar de do, porque a pre-
posição está regendo o sujeito.

c) Nos três exemplos, os termos sublinhados exercem
a mesma função sintática de adjunto adverbial.

d) No primeiro e no segundo exemplos, os termos
sublinhados exercem a mesma função sintática de
adjunto adnominal.

e) Para o primeiro exemplo, vários gramáticos re-
comendam a forma de o em lugar de do, porque o
público é sujeito, que não deve ser iniciado por pre-
posição.

17
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Resolução

A observação contida na alternativa e é correta, levan-
do-se em conta a norma culta vigente no Brasil. Em
Portugal, admite-se a contração da preposição com o
artigo nesses casos em que, a rigor, a preposição rege
o infinitivo (ou toda a oração infinitiva), e não apenas o
substantivo articulado. As observações das demais
alternativas estão erradas.

a
Observe a seguinte frase:

— Quem quer ir, perguntou o chefe.

A respeito dela, pode-se dizer que:

a) Deveria ter sido colocado um ponto-de-interrogação
após a palavra ir.

b) Deveria ter sido colocado um ponto-de-interrogação
após a palavra chefe.

c) Deveria ter sido colocado um ponto-de-exclamação
após a palavra chefe.

d) Bastaria colocar entre aspas a oração  “— Quem
quer ir”. 

e) A frase está correta.

Resolução

A presença do travessão antes da frase indica que se
trata de discurso direto, no qual toda interrogação deve
ser sinalizada com ponto-de-interrogação. Sem ele, tra-
tar-se-ia de discurso indireto com antecipação da ora-
ção substantiva objetiva direta, o que justificaria a vír-
gula, mas não o travessão.

e
Em cada uma das alternativas abaixo, está sublinhado
um termo iniciado por preposição. Assinale a alter-
nativa em que esse termo não é objeto indireto.
a) O rapaz aludiu às histórias passadas, quando nossa

bela Eugênia ainda era praticamente uma criança.
b) Quando voltei da Romênia, o Brasil todo assistia à

novela da Globo, todos os dias.
c) Quem disse a Joaquina que as batatas deveriam

cozer-se devagar?
d) Com a aterrissagem, o aviador logo transmitiu ao

público a melhor das impressões.
e) Foi fiel à lei durante todos os anos que passou nos

Açores.

Resolução

O termo à lei, apesar de apresentar preposição, não é
objeto indireto; é complemento nominal do adjetivo
fiel. Nas outras alternativas, os termos grifados são
objetos indiretos dos verbos aludiu, assistia, disse e
transmitiu.

b
Em uma das alternativas abaixo, o verbo está em
20

19
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desacordo com a norma culta. Assinale-a.

a) Lastimo que você seja parente dele: não há como
evitar a pena e, pior, ela deve ser longa.

b) Caso ele for fazer o trabalho escolar na minha casa,
vamos precisar encomendar algo para comer.

c) De qualquer jeito, o professor quer que eu vá à reu-
nião. Diz que minha presença é necessária, não sei
por quê.

d) Se ele supuser que os frades estejam na Capela de
Santa Filomena, vai perder um tempo imenso.

e) Como Juca permaneceu muito tempo em cada time
em que jogou, fazia meses que ele não estreava.

Resolução

Caso, empregado como conjunção condicional, cons-
trói-se, como se, com o presente do subjuntivo (“Caso
ele vá fazer ...”), não com o futuro do subjuntivo, como
ocorre na alternativa b.

d
Observe, nos seguintes períodos, as orações que con-
têm verbo no gerúndio:

• Estando as meninas em Araxá, foi Ronaldo ter com
elas.

• Sendo o aluno um jovem estudioso, deverá facil-
mente obter aprovação.

• Sendo brasileiro o advogado, poderei atendê-lo; caso
contrário, não.

Essas orações são subordinadas adverbiais. Assinale a
alternativa que indique respectivamente a circuns-
tância de cada uma. Leve em conta que a oração pode
indicar mais de uma circunstância.
a) Causa, causa, conseqüência.
b) Tempo, causa, finalidade.
c) Conseqüência, concessão, finalidade.
d) Tempo, causa, condição.
e) Condição, finalidade, tempo.

Resolução

No primeiro caso, a noção de tempo evidencia-se na
substituição: “Quando as meninas estavam no Araxá,
foi Ronaldo ter com elas”; no segundo caso, entende-
se “Por ser um jovem estudioso, deverá facilmente
obter aprovação”; no terceiro caso, impõe-se clara-
mente ser brasileiro como condição necessária para
que o advogado seja atendido. Na primeira frase, além
de tempo, a oração gerundiva pode indicar causa.

e
Assinale a alternativa em que o pronome você exerça
a função de sujeito do verbo sublinhado.

a) Cabe a você alcançar aquela peça do maleiro.
b) Não enchas o balão de ar, pois ele pode ser levado

pelo vento.
c) Ao chegar, vi você perambulando pelo shopping

center da Mooca.

22
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d) Ei, você, posso entrar por esta rua?
e) Na Estação Trianon-Masp desceu a Angelina; na

Consolação, desceu você.

Resolução

Basta transpor para a ordem direta para que se evi-
dencie  a função de sujeito: “A Angelina desceu na
Estação Trianon-Masp; você desceu na Consolação.”
Trata-se de sujeito posposto ao verbo.

d
Assinale a alternativa em que, pelo menos, um verbo
esteja sendo usado como transitivo direto.

a) Dependeu o coveiro de alguém que rezasse.
b) Oremos, irmãos!
c) Chega o primeiro raio da manhã.
d) Loureiro escolheu-nos como padrinhos.
e) Contava com o auxílio de Marina para cuidar do

evento.

Resolução

O verbo escolheu, empregado como transitivo direto,
tem como complemento (objeto direto) o pronome
oblíquo átono nos. Os verbos das alternativas b e c
estão empregados como intransitivos; os das alternati-
vas a e e, como transitivos indiretos.

a
Assinale a alternativa em que ocorra discurso indireto.

a) Perguntou o que fazer com tanto livro velho.
b) Já era tarde. O ruído dos grilos não era suficiente

para abafar os passos de Delfino. Estaria ele arma-
do? Certamente estaria. Era necessário ter cautela.

c) Quem seria capaz de cometer uma imprudência
daquelas?

d) A tinta da roupa tinha já desbotado quando o pro-
dutor decidiu colocá-la na secadora.

e) Era então dia primeiro? Não podia crer nisso.

Resolução

A alternativa a apresenta uma clara estrutura de dis-
curso indireto: verbo declarativo (“perguntou”) e decla-
ração convertida em oração subordinada, com as alte-
rações decorrentes. Observe-se que em b e e pode
ocorrer discurso indireto livre, pois há orações presu-
mivelmente em discurso indireto (“Estaria ele arma-
do”, “Era então dia primeiro?”), mas não acom-
panhadas de verbo declarativo.

c
Observe os períodos abaixo, diferentes quanto à pon-
tuação.

• Adoeci logo; não me tratei.
• Adoeci; logo não me tratei.

A observação atenta desses períodos permite dizer
que:

25
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a) No primeiro, logo é um advérbio de tempo; no
segundo, uma conjunção causal.

b) No primeiro, logo é uma palavra invariável; no segun-
do, uma palavra variável.

c) No primeiro, as orações estão coordenadas sem a
presença de conjunção; na segunda, com a presen-
ça de uma conjunção conclusiva.

d) No primeiro, as orações estão coordenadas com a
presença de conjunção; na segunda, sem conjunção
alguma.

e) No primeiro, a segunda oração indica alternância; no
segundo, a segunda oração indica a conseqüência.

Resolução

As duas orações que compõem o primeiro dos pe-
ríodos dados são coordenadas aditivas assindéticas, ou
seja, não são relacionadas através de conjunção. No
segundo período, a segunda oração é coordenada sin-
dética conclusiva. Logo, no primeiro caso, é advérbio
de tempo; no segundo, conjunção coordenativa conclu-
siva.

Leia atentamente o texto e responda às questões

que a ele se referem.

O Mundo das Não-palavras

Wendell Johnson, tradução de Octavio Mendes Cajado.

c
No texto (L. 1), encontra-se o fragmento Já o disseram
muitos, e de várias maneiras, que os problemas do
conhecer (...). Esse fragmento poderia ter sido apre-
sentado sob a forma Já disseram, e de várias maneiras,
que os problemas do conhecer (...). Nesse caso, seria
correto concluir que:

O sujeito da oração passaria a ser obrigatoriamente
eles.
a) A forma verbal disseram, no plural, continuaria a indi-

car que o seu sujeito seria plural.
b) Não estaria determinado o agente da ação verbal: o

sujeito estaria indeterminado.
c) A forma verbal disseram estaria no plural porque pro-

blemas está no plural.
d) Ocorreria um erro de concordância, pois o sujeito

desse verbo, sendo uma oração, deveria tê-lo levado
ao singular.

Resolução

26

Já o disseram muitos, e de várias maneiras, que os problemas do conhecer e do 
compreender centralizam-se em torno da relação entre a linguagem e a realidade, entre o
símbolo e o fato. Estas marcas de tinta sobre as quais correm nossos olhos, essas marcas de tinta 
que concordamos em chamar palavras, e estas palavras que concordamos em aceitar como 
“moeda legal” para a troca de informações, por que mágica, por que regras prosaicas, exercem 
elas suas estranhas funções? Se olharmos demoradamente para uma palavra, ela se converterá, 
de fato, para nós em meras marcas de tinta dentro de um padrão peculiar de linhas. A princípio, 
parece escrita corretamente, depois já não podemos ter certeza disso, e finalmente somos 
dominados pela impressão de que o simples cogitar de sua grafia é penetrar nos mais 
intrincados labirintos da Humanidade.

Está claro que, se olharmos reflexivamente para qualquer coisa por um espaço de tempo 
suficientemente longo, como um bezerro olha para uma porteira nova, ela tende a aparecer 
afinal como se fosse totalmente inexplicável. Um grande filósofo observou, de uma feita, que a 
mais estranha invenção em toda a História era essa cobertura peculiar para o pé humano que nós 
denominamos meia. Ele estivera olhando para uma delas durante vários minutos. Há momentos, 
contudo, em que parece impossível que qualquer outra invenção humana pudesse ser mais 
surpreendente e estranha do que uma palavra — a palavra meia, por exemplo.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
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A construção com verbo na terceira pessoa do plural,
sem sujeito claro ou elíptico, é uma das formas de
indeterminação do sujeito.

b
No texto (L. 1), encontra-se o seguinte trecho subli-
nhado: Já o disseram muitos, e de várias maneiras,
que os problemas (...).  Nesse trecho, ocorre a seguin-
te figura:

a) Personificação. b) Pleonasmo.
c) Hipérbole. d) Silepse.
e) Ironia.

Resolução

O pleonasmo corresponde à repetição do objeto dire-
to, representado tanto pelo pronome o quanto pela
oração substantiva iniciada por “que os problemas...”.

c
Observe o trecho (L. 3-6) Estas marcas de tinta sobre
as quais correm nossos olhos, essas marcas de tinta
que concordamos em chamar palavras, e estas pala-
vras que concordamos em aceitar como “moeda
legal” para a troca de informações, por que mágica,
por que regras prosaicas, exercem elas suas estranhas
funções? Nesse fragmento, por que mágica, por que
regras prosaicas indica:

a) Causa. b) Finalidade.
c) Meio. d) Conseqüência.
e) Comparação.

Resolução

Os adjuntos adverbiais, apresentados em forma inter-
rogativa (“por que mágica, por que regras pro-
saicas?”), referem-se ao meio ou instrumento pelo
qual ou através do qual as palavras “exercem... suas
estranhas funções”. Não se trata, portanto, de causa,
como candidatos incautos ou apressados seriam leva-
dos a pensar.

e
A expressão de uma feita (L. 13), utilizada no texto, sig-
nifica:

a) Definitivamente. b) De certa forma.
c) Devagar. d) Dessa forma.
e) Certa vez.

Resolução

De uma feita significa “ uma ocasião” ou “certa vez”,
adjunto adverbial de tempo.

d
A propósito das vírgulas do texto de Wendell Johnson,
tecem-se abaixo alguns comentários. Assinale a alter-
nativa cuja afirmação é incorreta.

a) A palavra finalmente (L. 8) poderia ter-se apre-
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sentado entre duas vírgulas.
b) Não seria recomendável retirar a vírgula que está

depois de nossos olhos (L. 3).
c) Seria possível retirar a vírgula colocada após a

expressão a princípio (L. 7)
d) Seria recomendável retirar duas vírgulas: a anterior e

a posterior a contudo (L. 16).
e) Não se recomendaria retirar a vírgula anterior a por

exemplo (L. 17).

Resolução

Contudo deve ser seguido de vírgula, se iniciar a ora-
ção adversativa, e separado por vírgulas, se vier no
interior dela, como ocorre no texto.
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PALESTINIANS LOOK TO LEBANON’S EXAMPLE

1. The contrast is stark, say Palestinians. They
have long co-operated with the Israelis, whereas the
Lebanese have been fighting them. Yet Israel is soon to
end its occupation of Lebanon, while the Palestinians
still struggle to get back as much as they can of their
land. Perhaps, think some, warring is better than jaw-
ing.
2. For the past seven years, Yasser Arafat has
been battling to regain Palestinian lands through nego-
tiations with Israel and diplomatic ties to the West. He
has won limited autonomy in most of Gaza and discon-
nected parcels of the West Bank. But he has not
secured Israel’s willingness to withdraw to its pre-1967
borders, to countenance shared sovereignty in
Jerusalem, or to accept the return of Palestinian
refugees.
3. Hizbullah, the Lebanese resistance force, has
not said a word to Israel. But its actions will have forced
the Israeli army out of south Lebanon by July. Moreover,
should negotiations soon resume with Syria, it will have
helped to oust Israeli soldiers and settlers from the
Golan Heights. “This is why we identify with Hizbullah,”
says a Gazan. “It doesn’t talk. It does.”
4. Last month, Palestinian students at the West
Bank’s Bir Zeit University reacted angrily, even throw-
ing stones, when France’s prime minister, Lionel
Jospin, talked of Hizbullah’s “terrorism” in south
Lebanon. When Mr Arafat ordered his security forces
to round up the student ringleaders, other universities
took to the streets. Mr Arafat quickly saw the way the
wind was blowing and released the students.
5. More ominously, Hizbullah’s example could be
prompting a revival of “the armed struggle” by Mr
Arafat’s main rival, the Islamist movement, Hamas. For
some time, Hamas militants have been kept quiet by
the combined efforts of the Israeli and Palestinian intel-
ligence services. But earlier this month the Israeli
police killed four members of a Hamas cell inside an
Israeli town, Taiba. They were apparently planning to
kill Israeli soldiers inside Israel.
6. Hamas political leaders in Gaza agree that the
targets of the Taiba cell were Israeli soldiers. They
maintain that armed actions against Israel remain a
“constant” of Hamas policy so long as Israel’s occupa-
tion of the West Bank and Gaza continues. But they
admit, quietly, that the timing of their military actions is
at least partly governed by the attitude of other
Palestinians towards Hamas—and violence.                 

THE ECONOMIST MARCH 25TH 2000
b

In paragraph 1, when the Palestinians say, “The con-
trast is stark,” they are most likely referring to the fact
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that.
a) the Israeli occupations of Lebanon and of Palestine

are equally brutal.
b) Palestine has tried to cooperate but is still occupied

by the Israelis, while Lebanon has fought and will
soon be free of the Israelis.

c) it is absolutely clear to them that only by going to
war can they expel the Israelis from their country.

d) there is an incredible difference between Palestine
before the Israeli occupation and after that occupa-
tion.

e) they see no way to improve the condition of their
country.

Resolução

No parágrafo 1, quando os palestinos dizem “O con-
traste é violento”, eles provavelmente estão se refe-
rindo ao fato de que a Palestina tentou cooperar, mas
ainda é ocupada pelos israelenses, enquanto o Líbano
lutou e logo se libertará dos israelenses.

d
According to the information in paragraph 2, in the past
seven years, Yasser Arafat has
a) attempted without success to establish diplomatic

ties to the West.
b) made Israel promise to share sovereignty in

Jerusalem.
c) agreed to accept the return of Palestinian refugees.
d) gained some concessions from Israel by negotiating

instead of fighting.
e) won limited autonomy in most of Gaza by giving

small parts of the West Bank to Israel.

Resolução

De acordo com a informação no parágrafo 2, nos últi-
mos 7 anos, Yasser Arafat recebeu algumas con-
cessões de Israel através de negociações e não de
guerra.

e
According to the information in paragraph 3, which of
the following is one of Hizbullah’s great accomplis-
hments?
a) It has been able to confront Israel without losing

American support.
b) If it works closely with Syria, it may be able to expel

Israeli troops from Lebanon by July.
c) It has been able to do its work in Lebanon without

the assistance of Yasser Arafat.
d) It has put the Golan Heights under exclusive

Lebanese control.
e) Its activities have ensured that Israeli troops will

leave south Lebanon by July.

Resolução

De acordo com a informação no parágrafo 3, uma das
grandes realizações do “Hizbullah” foi o fato de suas
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atividades terem assegurado que as tropas israelenses
deixarão o Líbano por volta de julho.

a
You can infer from the information in paragraph 4 that
a) Yasser Arafat is aware that going against Hizbullah is

a bad idea.
b) Yasser Arafat and Lionel Jospin have the same opi-

nion of Hizbullah.
c) the university students threw rocks at Lionel Jospin

because he deliberately lied about the nature of
Hizbullah’s actions in Lebanon.

d) members of Hizbullah have infiltrated the student
groups of Palestine.

e) by releasing the students he had just arrested,
Yasser Arafat showed he no longer controls
Palestine.

Resolução

Infere-se da informação no parágrafo 4 que Yasser
Arafat está ciente de que ir contra o “Hizbullah” não é
uma boa idéia.

d
According to the information in paragraphs 5 and 6,
Israeli officials and Hamas both agree that
a) a long-lasting peace can only be achieved through

negotiations.
b) Yasser Arafat is the best man to lead the Palestinian

people.
c) Hizbullah’s violent actions, though effective, will

cause unsolvable problems in the near future.
d) the Hamas-associated people who were killed in

Taiba had intended to assassinate Israeli soldiers.
e) assassinations on both sides of the Israel-Palestine

conflict must continue until a permanent boundary is
set up between the two countries.

Resolução

De acordo com a informação nos parágrafos 5 e 6, as
autoridades israelenses e do Hamas concordam que
as pessoas ligadas ao Hamas, que foram mortas em
Taiba, tinham a intenção de assassinar soldados israe-
lenses.

MOON MATH

BY JOE RAO

1. The full Moon shows up twice in March, on
the 2d and the 31st. Whenever two full Moons appear
in a month, the second is christened a Blue Moon.
Because approximately 29.5 days separate one full
Moon from the next, all months in our Gregorian cal-
endar, except February, are fair game for a Blue Moon.
2. The expression “once in a blue moon” sug-
gests an indefinite interval, yet the frequency of Blue
Moons can be precisely calculated. The Moon’s phas-
es recur on the same dates every nineteen years—a
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rhythm known as the Metonic Cycle. Packed into this
period are 235 lunar months (236 full Moons) but only
228 calendar months, and thus 8 Blue Moons. So,
mathematically, “once in a blue moon” is eight
chances in 228, or 3.5 percent.
3. Why the second Moon is called Blue is not
known, but it probably has nothing to do with color.
One likely explanation has to do with the Old English
word belewe, meaning “to betray.” The Moon, this
theory states, is belewe because it betrays the usual
perception of one full Moon per month.
4. The Blue Moon that shines on March 31 will
probably look just like any other full Moon. However,
on several occasions, usually after extensive forest
fires or violent volcanic eruptions, the Moon has
reportedly taken on a blue, lavender, or even violet
hue. Soot particles of a particular size, deposited high
in Earth’s atmosphere, selectively absorb parts of the
red light spectrum, accounting for the color change.

NATURAL HISTORY 3/99

e
According to the information in the article, the term
“Blue Moon”
a) is synonymous with “full Moon.”
b) refers to the two full Moons that occur in the month

of March.
c) at first was the name of a game that was played by

using the Gregorian calendar.
d) is used when 29.5 days separate one full Moon

from the next one.
e) refers to the second full Moon to occur in one

month.

Resolução

De acordo com a afirmação no artigo, o termo “Blue
Moon” refere-se à 2ª lua cheia que ocorre em um mês.

d
According to the information in the article,
a) Blue Moons rarely occur in February.
b) full Moons rarely occur in February because the

month is short.
c) March normally has more full Moons than other

months.
d) February is the only month in which a Blue Moon

cannot occur.
e) the invention of the Gregorian calendar made it pos-

sible to predict the occurrence of full Moons.

Resolução

De acordo com a informação no artigo, “Blue Moon”
nunca ocorre em fevereiro.

b38
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In paragraph 3, the verb “to betray” is utilized in which
one of the following contexts?
a) As the Blue Moon is an optical illusion that looks like

a full Moon but is not, the viewer’s observation is
thus “betrayed.”

b) The common belief that a full Moon can appear only
once a month is “betrayed” by the occurrence of a
Blue Moon.

c) The Blue Moon “betrays” the Gregorian calendar’s
rule that a full Moon can occur only once a month.

d) The Blue Moon “betrays” traditional astronomy
because it gives the false impression that it is com-
mon for months to have more than one full Moon.

e) “Blue” in “Blue Moon” comes from the word bele-
we, which in Old English means both “blue” and
“to betray.”

Resolução

No parágrafo 3, o verbo trair é utilizado em qual dos
seguintes contextos? 
A crença comum de que a lua cheia pode aparecer
somente uma vez por mês é traída pela ocorrência da
“Blue Moon”.

c
It is most likely that the Blue Moon of March 31, as
described in paragraph 4,
a) will display a blue, lavender, or violent color.
b) will occur, as do all Blue Moons, exactly 29.5 days

after a full Moon.
c) will display no special characteristics.
d) will be the first Blue Moon of the year.
e) will occur after a forest fire or volcanic eruption.

Resolução

É mais provável que a Lua Cheia de 31 de março, des-
crita no parágrafo 4, não apresente características
especiais.

e
Which one of the following is most supported by infor-
mation in paragraph 4?
a) The appearance of large concentrations of soot par-

ticles in the Earth’s upper atmosphere means that a
Blue Moon will occur.

b) Large concentrations of soot particles in the Earth’s
upper atmosphere make it difficult to note whether
the Moon is full or not.

c) Soot particles in the Earth’s upper atmosphere
determine the Moon’s color.

d) Soot particles in the Earth’s upper atmosphere
absorb light and thus determine the speed at which
a full Moon’s color changes from blue to lavender to
violet.

e) Soot particles of a certain size, concentrated in the
Earth’s upper atmosphere, can make the Moon look
blue, lavender, or violet.
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Resolução

Qual das seguintes alternativas apóia-se mais na infor-
mação do parágrafo 4?
Partículas de fuligem de um certo tamanho, concen-
tradas na atmosfera superior da Terra, podem fazer
com que a Lua pareça azul, lavanda ou violeta.

c
Which of the following best explains the significance
of the article’s title, Moon Math?
a) The article explains how the Moon’s trajectory can

be mathematically calculated.
b) The article attempts to show the importance of

mathematics and astronomy.
c) The article discusses how mathematics can be used

to determine the frequency of Blue Moons within a
19-year period.

d) The article attempts to show how the full Moon’s
blue tones can be mathematically explained.

e) The title is an ironic reference to the various uns-
cientific theories used to explain the existence of
Blue Moons.

Resolução

Qual das seguintes alternativas melhor explica o signi-
ficado do título do artigo “Moon Math”?
O artigo discute como a matemática pode ser usada
para determinar a freqüência das “Blue Moons”, num
período de 19 anos.

THE ECONOMY NEEDS QUICKER ACTION

1. Recent weeks have made it clear that the
Bush Administration’s management of the economy
isn’t working. Growth is fading, and the economy is in
danger of lapsing back into recession. The uncertain-
ties of war in Iraq and what may come afterward is
making investors, consumers, and business managers
increasingly risk-averse. The possibility of problems
with Fannie Mae and Freddie Mac, the government-
backed mortgage lending giants, is raising fears about
what could go wrong in the housing market. And even
optimists had to admit shock at the news that payrolls
fell by more than 300,000 in February, the biggest
decline since the September 11 terrorist attacks.
2. Of course, the Bush Administration can’t be
blamed for the economy’s ills. Overcapacity remains in
many industries and the cold winter is pushing up
energy prices (with the impending war sending them
even higher). But the White House is having trouble
dealing with these problems. President Bush and his
advisers have disparaged calls for short-term stimulus
as ineffective and unnecessary. Instead, they have
pushed long-term supply-side measures–permanently
cutting tax rates on capital to increase the incentives
for people to work and for businesses to invest.
3. These cuts may well be good for the economy
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in the long term, but they won’t do much to spur
growth this year. What’s more, Bush’s big tax reduc-
tions threaten to create chronic budget deficits when
the Administration should be saving up for a costly fix
of the alternative minimum tax, not to mention financ-
ing a war and funding Social Security and Medicare
programs once the baby boomers start retiring.
4. Under pressure, President Bush already has
backed off from tax-free retirement and lifetime sav-
ings accounts. He should also postpone the plan to
make most dividends tax-free to individuals. Instead,
Bush should press ahead with his plan to speed up
income-tax cuts, which would help growth in both the
short and long term. A temporary reduction in payroll
taxes would immediately put more spending money in
the hands of the middle class and working poor. And
Bush would also be wise to beef up his bonus depre-
ciation plan, which lets businesses write off a portion
of new capital spending immediately. Changing course
will be tough for the President, but the fate of the
economy requires a flexible, practical approach to fis-
cal policy.

BusinessWeek / March 24, 2003

d
The article expresses the opinion that
a) the Bush Administration is the cause of the countr-

y’s economic problems.
b) American industries are unable to keep up with con-

sumer demand.
c) energy prices will remain unnaturally high until the

Iraq crisis has been solved.
d) the Bush Administration has erred by refusing to

recognize the need for short-term economic stimu-
lus.

e) the Bush Administration is wrong in believing that
permanent tax cuts are an inefficient way to repair
the economy.

Resolução

O artigo expressa a opinião de que a administração
Bush errou ao recusar o reconhecimento da necessida-
de de estímulos econômicos a curto prazo.

c
In paragraph 3, “they”, in “…they won’t do much to
spur growth this year”, most likely refers to
a) the U.S. blue-collar and white-collar sectors.
b) U.S. business and industry.
c) permanent reductions of tax rates on capital.
d) President Bush and his advisors.
e) cuts in government spending to encourage private-

sector expansion.

Resolução

No parágrafo 3, “they”, em “...they won’t do much to
spur growth this year”, (eles não serão de grande valia
para acelerar o crescimento este ano) muito provavel-
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mente, refere-se às reduções permanentes das taxas
sobre o capital.

b
Which of the following probably best expresses
President Bush’s position on tax-free retirement and
lifetime savings accounts? 
a) He supports them, though many in Congress want

him to change his mind.
b) He was once in favor of them but has now with-

drawn his support.
c) He is in favor of them only if they will help relieve

the budget deficit.
d) He believes that implementing them is a better

option than making dividends tax-free to individuals.
e) He will most likely let that question be decided by

Congress.

Resolução

Qual das seguintes afirmações melhor expressa a
posição do presidente Bush com relação à aposenta-
doria e poupanças livres de impostos?
De acordo com o parágrafo 4, ele já foi a favor delas,
mas agora retirou seu apoio.

a
According to the information in paragraph 4, which of
the following would allow many Americans who are
not rich to buy more goods, products, and services
now?
a) A temporary cut in payroll taxes.
b) Speedier processing of income tax information.
c) Abolishing taxes on individual dividends.
d) Establishing tax-free retirement and lifetime savings

accounts.
e) A smaller government bonus depreciation plan.

Resolução

De acordo com a informação no parágrafo 4, qual das
seguintes alternativas permitiria que muitos america-
nos que não são ricos comprassem mais mercadorias,
produtos e serviços agora?
Um corte temporário em impostos sobre a folha de
pagamento.

Comentário de Inglês

A prova foi complexa, com todas as questões for-
muladas em inglês. Os textos foram extraídos de publi-
cações de prestígio, como BusinessWeek e The
Economist. O primeiro texto refere-se a problemas no
Oriente Médio, portanto de cunho político. O segundo
refere-se à existência da segunda lua cheia durante
alguns meses do ano; o terceiro, sobre a economia,
destaca alguns problemas enfrentados durante o
governo Bush. Exigiu-se bom conhecimento de voca-
bulário e capacidade de interpretação. Porém, o aluno
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bem preparado com hábito de leitura não encontrou
grandes dificuldades na resolução da prova.
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d
"Fui atrás dos assassinos de meu pai e depois de
semear o terror entre os gregos com a destruição de
Tebas, fui aclamado comandante por eles. E ao assu-
mir o reino da Macedônia, não achei digno de me con-
tentar em comandar só com o que meu pai tinha me
deixado; ao contrário, lançando meus pensamentos
por toda a terra e pensando que seria perigoso se eu
não dominasse todos os povos, à frente de poucos
homens invadi a Ásia e no Granico, em grande batalha,
fui vencedor. Depois de conquistar a Lídia a Jônia e a
Frígia, em resumo, depois de submeter todos os que
se apresentaram diante de meus pés, cheguei a Issos.
Lá Dario me esperava, à frente de muitas miríades de
soldados (...) Para terminar: eu morri enquanto reinava
(...) dando pouco valor às coisas do Ocidente preferi
lançar-me na direção da Aurora."

LUCIANO, Diálogo dos Mortos. Trad., São Paulo:
Edusp/Palas Athena, 1999, p. 189 e 191.

O comandante militar que se apresenta no trecho
acima é:
a) César, o general romano responsável pela conquista

da Gália no século I a.C.
b) Ulisses, o herói grego da conquista de Tróia em

torno do século XIII a.C.
c) Átila, rei dos hunos, cujas campanhas assolaram a

Gália e a Itália no século V.
d) Alexandre, o imperador macedônico conquistador

da Pérsia no século IV a.C.
e) Aníbal, general cartaginês que impôs várias derrotas

aos romanos no século III a.C.

Resolução

O texto indica que o personagem em questão assumiu
o Reino da Macedônia, consolidou a conquista da Gré-
cia, iniciada por seu pai (Felipe) e conquistou a Pérsia.
Esses dados constam da biografia de Alexandre
Magno, criador do Império Helenístico.
Obs.: Alexandre jamais ostentou o título de imperador

que é de origem romana.

a
Entre o final do século X e o começo do século XI, a
Igreja lançou mão de estratégias que visavam a ate-
nuar os conflitos militares internos da Europa
Ocidental. A esse respeito, é correto afirmar:
a) Trata-se da Paz de Deus e da Trégua de Deus, que

representaram uma tentativa de controlar as ações
da nobreza por parte dos poderes eclesiásticos.

b) Trata-se dos movimentos espirituais liderados por
São Francisco de Assis, que defendiam a paz entre
as comunidades cristãs no período medieval.

c) Trata-se da Paz de Deus e da Trégua de Deus, que
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representaram uma política de tolerância religiosa
com relação aos judeus e bizantinos.

d) Trata-se da Paz de Deus e da Trégua de Deus, que
representaram uma reação clerical à proposta de
combate aos infiéis, formulada pelos membros da
nobreza.

e) Trata-se dos movimentos espirituais liderados por
São Bernardo de Claraval contra as Cruzadas, que se
voltavam contra judeus, heréticos e muçulmanos.

Resolução

Visando minimizar os efeitos destrutivos das guerras
entre cristãos e valendo-se de sua ascendência ideo-
lógica e espiritual sobre a sociedade feudal, a Igreja
instituiu a Trégua de Deus, pela qual os combates fica-
vam suspensos em ocasiões relevantes para o calen-
dário cristão (domingos, dias santificados, período da
Quaresma). Quanto à Paz de Deus, sua implantação é
ulterior ao período fixado no enunciado e jamais teve
grande importância.

a
O mercantilismo correspondeu a:
a) um conjunto de práticas e idéias econômicas basea-

das em princípios protecionistas.
b) uma teoria econômica defensora das livres práticas

comerciais entre os diversos países.
c) um movimento do século XVII que defendia a mer-

cantilização dos escravos africanos.
d) uma doutrina econômica defensora da não inter-

venção do Estado na economia.
e) uma política econômica, especificamente ibérica de

defesa de seus interesses coloniais.

Resolução

O mercantilismo foi o conjunto de práticas econômicas
caracterizadas pelo protecionismo, intervencionismo
estatal, regime de monopólios, balança comercial favo-
rável, metalismo ou bulionismo e exploração do siste-
ma colonial.

d
“Daqui nasce um dilema: é melhor ser amado que
temido, ou o inverso? Respondo que seria preferível
ser ambas as coisas, mas, como é muito difícil conci-
liá-las, parece-me muito mais seguro ser temido do
que amado, se só se puder ser uma delas(...).”

MAQUIAVEL, N., O Príncipe. 2a ed., Trad., Mira-Sintra – Mem
Martins, Ed. Europa-América, 1976, p.89. 

A respeito do pensamento político de Maquiavel, é cor-
reto afirmar:
a) Mantinha uma nítida vinculação entre a política e os

princípios morais do cristianismo.
b) Apresentava uma clara defesa da representação

popular e dos ideais democráticos.
c) Servia de base para a ofensiva da Igreja em con-

fronto com os poderes civis na Itália.
d) Sustentava que o objetivo de um governante era a

conquista e a manutenção do poder.
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e) Censurava qualquer tipo de ação violenta por parte
dos governantes contra seus súditos.

Resolução

O pensamento político de Maquiavel filia-se aos de-
mais teóricos do Estado Moderno, como Hobbes,
Bossuet e Bodin, que, com suas obras, justificaram o
poder dos reis absolutos.

e
No início do século XIX, a ruptura dos laços coloniais e
a construção de Estados independentes deram o tom
da movimentação política na América Latina. A esse
respeito é correto afirmar:
a) A liderança dos diversos movimentos de eman-

cipação foi exercida por negros e mestiços e teve
como modelo a Revolução do Haiti, liderada por
Toussaint Louverture.

b) Em razão da importância geopolítica do Brasil e do
impacto de sua independência, a maior parte dos
novos Estados adotou a monarquia como forma de
governo.

c) Ameaçados de um lado pela ofensiva napoleônica
de outro pelo imperialismo inglês, os líderes latino-
americanos passaram à área de influência da monar-
quia brasileira.

d) Liderados pelos chapetones, os novos Estados inde-
pendentes logo puseram fim à escravidão e con-
cederam direitos políticos à massa criolla recém-
alforriada.

e) Aproveitando o contexto das Guerras Napoleônicas,
a elite criolla rebelou-se contra a metrópole, procu-
rando, no entanto, preservar as bases de seus privi-
légios sociais.

Resolução

O processo de independência da América Latina in-
sere-se no contexto das Revoluções Atlânticas. O ex-
pansionismo napoleônico foi um elemento de deses-
tabilização da monarquia espanhola, acarretando a rup-
tura do colonialismo espanhol na América.
Além disso, a elite colonial criolla estava sequiosa  de
quebrar o exclusivismo colonial, e ao mesmo tempo
consolidar seu status de elite dominante.

d
Sobre o imperialismo no século XIX, é correto afirmar:
a) caracterizou-se pela valorização da diplomacia e do

reconhecimento da autodeterminação dos povos
em lugar de intervenções militares e da manutenção
das áreas coloniais.

b) caracterizou-se pelo incremento das atividades mer-
cantis e pelo fluxo de matérias-primas dos países
desenvolvidos para as regiões em processo de
desenvolvimento.  

c) caracterizou-se pela emergência de potências asiá-
ticas detentoras de alta tecnologia, abundante mão-
de-obra e enormes reservas de matérias-primas.

d) caracterizou-se pela conquista e subordinação de
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territórios destinados ao papel de fornecedores de
matérias-primas e consumidores de produtos dos
países industrializados.

e) caracterizou-se pelo desenvolvimento do capi-
talismo monopolista comercial e pela articulação de
diversas regiões do planeta por meio do forta-
lecimento do mercado internacional.

Resolução

Como reflexo da Segunda Revolução Industrial (± 1850
a ± 1900), a economia mundial iniciou um processo de
expansão da indústria e da produção, conhecido pelo
nome de neocolonialismo, ou simplesmente
imperialismo, caracterizado pela busca de matérias-pri-
mas e mercados consumidores, bem como de áreas
para investimento de capitais acumulados na Europa.
Outro desdobramento seria a busca de territórios para
a colocação de excedentes populacionais, o que era
necessário para diminuir as tensões sociais e políticas
na Europa.

b
As duas últimas décadas do século XX assistiram à
desmontagem do "Estado do Bem Estar Social"
(Welfare State), expressão que se refere:
a) a uma política econômica baseada na estatização da

economia, tendo sido levada a cabo principalmente
pelos governos social-democratas após a Segunda
Guerra Mundial.

b) Ao Estado que garante a todos os cidadãos, como
direito político: renda mínima, alimentação, saúde,
habitação e educação.

c) à aplicação ortodoxa dos princípios liberais de auto-
regulação pelas leis do mercado, refutando a inter-
venção do Estado na economia.

d) à versão Ocidental da planificação econômica sovié-
tica, desenvolvida pelos sucessivos gabinetes traba-
lhistas britânicos no período posterior à Segunda
Guerra Mundial.

e) à política de boa vizinhança defendida pelos gover-
nos norte-americanos na América Central, conheci-
da também como "Aliança para o Progresso".

Resolução

O Welfare State, implantado pela primeira vez na Grã-
Bretanha (1945), pelo Partido Trabalhista, foi depois
implementado por outros governos social-democratas
europeus. Seu objetivo era adotar uma política assis-
tencialista que assegurasse, às camadas menos favo-
recidas, razoáveis condições de vida. Por ser con-
siderado oneroso e um entrave ao progresso do capi-
talismo, acabou sendo substituído pelo neolibera-

lismo – já nos anos 80.

e
Entre junho de 1950 e julho de 1953, transcorreu a
chamada Guerra da Coréia, sobre a qual é correto afir-
mar:
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a) O conflito foi provocado pelos interesses expansio-
nistas do governo sul-coreano, que procurava esta-
belecer sua hegemonia político-militar na região.

b) O conflito foi provocado pela negativa japonesa em
aceitar a desmilitarização imposta após a Segunda
Guerra Mundial.

c) A ameaça de uma revolução socialista levou o gover-
no da Coréia do Sul a solicitar ajuda norte-americana,
o que provocou a reação do governo da Coréia do
Norte.

d) Tratou-se de uma guerra civil que resultou na divisão
da Coréia em dois Estados independentes.

e) O conflito teve início com a tentativa de unificação
da Coréia sob iniciativa do regime comunista da
Coréia do Norte, com apoio da China.

Resolução

Em 1950, o exército da Coréia do Norte, apoiado indi-
retamente pela China e União Soviética, invadiu a
Coréia do Sul, com o objetivo de unificar o país, aca-
bando com a divisão estabelecida em 1945, no con-
texto da derrota dos ocupantes japoneses. Tratou-se
do primeiro conflito de vulto da Guerra Fria (1945 a
1991), na qual as superpotências transferiam para as
áreas periféricas conflitos que refletiam a luta entre o
capitalismo e o socialismo. O maciço avanço norte-
coreano foi detido e repelido pelas forças dos Estados
Unidos, que apoiaram os sul-coreanos e depois rece-
beram apoio de contingentes mais ou menos simbóli-
cos de quinze países membros da ONU. A intervenção
direta da China Popular no conflito acabou levando a
uma estabilização da frente de batalha e a um armistí-
cio que vigora até hoje.

b
"Os escravos são as mãos e os pés do senhor de en-
genho, porque sem eles não é possível fazer, conser-
var e aumentar fazenda, nem ter engenho corrente."

ANTONIL, Cultura e opulência do Brasil. Belo Horizonte:
Itatiaia, 1982, p. 89.

Assinale a alternativa correta:
a) A escravização dos negros africanos permitiu que os

índios deixassem de ser escravizados durante o
período colonial.

b) O trabalho manual era visto como degradante pelos
senhores brancos, e a escravidão, uma forma de
lhes garantir uma vida honrada no continente ameri-
cano.

c) Apesar dos vultosos lucros obtidos com o tráfico, a
adoção da escravidão de africanos explica-se pela
melhor adequação dos negros à rotina do trabalho
colonial.

d) Extremamente difundida na Região Nordeste, a
escravidão teve um papel secundário e marginal na
exploração das minas de metais e pedras preciosas
no interior do Brasil.

e) Diante das condições de vida dos escravos, os jesuí-
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tas criticaram duramente a escravidão dos negros
africanos, o que provocou diversos conflitos no
período colonial.

Resolução

Alternativa escolhida por exclusão. O texto de Antonil
faz uma análise econômica da importância do escravis-
mo para a produção açucareira, enquanto o exami-
nador elabora uma reflexão de caráter social sobre o
status superior que a posse de escravos conferia à
aristocracia canavieira.

c
Durante a época Moderna, o sistema de plantation:
a) propagou-se pela Europa Ocidental e caracterizou-se

pela pequena exploração agrícola, pelo trabalho
assalariado e pela produção em pequena escala de
gêneros alimentícios.

b) disseminou-se pelo continente africano e carac-
terizava-se pela prática do escambo entre os con-
quistadores europeus e as tribos nativas.

c) instalou-se no continente americano e tinha como
características o latifúndio, a escravidão e a produ-
ção em larga escala de matérias-primas e gêneros
tropicais.

d) foi uma particularidade da América de colonização
ibérica e caracterizava-se pela grande propriedade
agrícola, escravidão e produção de manufaturados.

e) foi uma especificidade da América anglo-saxã e
tinha como características a pequena propriedade, o
trabalho familiar e o desenvolvimento do mercado
interno colonial.

Resolução

O sistema de plantation é uma marca das colônias de
exploração, dentro do sistema colonial tradicional, ten-
do como elementos o latifúndio e a produção em larga
escala de matérias-primas e gêneros tropicais, utilizan-
do a mão-de-obra escrava (na América Espanhola, tam-
bém se empregou o trabalho compulsório indígena).

c
A Constituição Brasileira de 1824:
a) Foi elaborada e aprovada pela Assembléia Geral

Constituinte e estabeleceu a organização do Estado
a partir da divisão em três poderes: Legislativo,
Judiciário e Moderador.

b) Ficou conhecida como a Constituição da Mandioca,
em razão da adoção de um sistema censitário que
definia pelo critério de renda e bens aqueles que
poderiam votar e ser votados nas eleições gerais.

c) Foi elaborada pelo Conselho de Estado após a disso-
lução da Constituinte e, além dos poderes Legis-
lativo, Executivo e Judiciário, estabelecia o Poder
Moderador, a ser exercido pelo monarca brasileiro. 

d) Foi elaborada pelo Conselho de Estado após a dis-
solução da Constituinte e garantia forte autonomia
às Províncias, apesar da implementação do Poder

56

55

FFFFGGGGVVVV    ----     MMMMaaaaiiiioooo////2222000000003333    (((( 1111 ªªªª     FFFF aaaa ssss eeee ))))



OOOOBBBBJJJJEEEETTTTIIIIVVVVOOOO

Moderador, a ser exercido pelo monarca brasileiro.
e) Foi elaborada pela Assembléia Geral Constituinte e

caracterizou-se pela adoção dos princípios liberais,
pela garantia da defesa dos direitos fundamentais
do homem e pela adoção dos princípios federativos.

Resolução

A Constituição de 1824 foi outorgada por D. Pedro I no
contexto de choque com a aristocracia rural, a qual pre-
tendia limitar o poder do imperador. Essa Constituição
estabelecia quatro poderes: Executivo, Legislativo,
Judiciário (textualmente: Poder Judicial) e Moderador
— este último exercido pelo imperador, a quem con-
cedia amplos poderes, caracterizando a centralização
política.

a
Na segunda metade do século XIX, ocorreu uma série
de conflitos internacionais na Região do Prata. Entre
esses conflitos, podemos identificar a:
a) Guerra do Paraguai - como é conhecida entre os bra-

sileiros - ou Guerra do Brasil – conforme a denomi-
nação paraguaia, provocada pelas disputas em torno
do controle da Bacia Platina.

b) Guerra dos Farrapos, que representou um movi-
mento separatista no sul do Brasil, apoiado pelos
governos do Paraguai, Argentina e Uruguai como
represália ao expansionismo brasileiro.

c) Guerra do Paraguai, provocada pelos interesses
expansionistas paraguaios, que provocou uma alte-
ração na política de não interferência do governo bra-
sileiro em assuntos estrangeiros.  

d) Revolução Farroupilha, movimento republicano ins-
pirado no caudilhismo paraguaio de Solano López,
defensor de um projeto federalista que reunisse os
demais Estados do Cone Sul.

e) Guerra do Paraguai, provocada pela aliança entre
Paraguai, Chile e Argentina, contra as pretensões
brasileiras e uruguaias de controlar as atividades
agropecuárias na região.

Resolução

Na segunda metade do século XIX, o Império Brasileiro
envolveu-se em vários conflitos na Bacia Platina –
todos relacionados com a manutenção da hegemonia
do Brasil naquela região. O conflito mais importante foi
efetivamente a Guerra do Paraguai (1864-70). Em suas
origens, devem ser considerados o expansionismo  do
ditador Solano López, a hegemonia brasileira no Prata
e os interesses econômicos britânicos na América do
Sul.

e
A cidade é um monstro onde as epidemias se alber-
gam dançando sabats magníficos, aldeia melancólica
de prédios velhos e alçapados, a descascar pelos re-
bocos, vielas sórdidas cheirando mal."

Nosso Século. São Paulo: Abril Cultural/Círculo do Livro,

58

57

FFFFGGGGVVVV    ----     MMMMaaaaiiiioooo////2222000000003333    (((( 1111 ªªªª     FFFF aaaa ssss eeee ))))



OOOOBBBBJJJJEEEETTTTIIIIVVVVOOOO

1985, v. 1, p. 37.

Era dessa forma que o jornalista Luiz Edmundo des-
crevia o Rio de Janeiro no começo do século XX. De
fato, em 1904 eclodia na cidade a chamada Revolta da
Vacina. Essa rebelião popular foi provocada:
a) pelo profundo descontentamento com a epidemia

de dengue que afligia a cidade.
b) pela decisão do governo de limitar a importação de

vacinas contra a febre amarela.
c) pela recusa do governo de promover a vacinação

contra a peste bubônica.
d) pelo cancelamento da vacinação contra a paralisia

infantil.
e) pelo decreto que tornava obrigatória a vacinação

contra a varíola.

Resolução

A Revolta da Vacina explica-se não apenas como uma
reação das camadas populares do Rio de Janeiro à
obrigatoriedade da vacinação contra a varíola, mas co-
mo o resultado de um contexto mais amplo, ligado ao
saneamento financeiro de Campos Sales (1898-
1902) e ao Quadriênio Progressista de Rodrigues
Alves (1902-1906), que prejudicaram os setores mais
pobres de população carioca. A esses elementos ainda
se pode acrescentar a oposição dos militares radicais
(os chamados “jacobinos”) aos governos civis que se
sucederam ao de Floriano Peixoto.

c
Foram características do populismo no Brasil:
a) hegemonia das massas populares, no governo fede-

ral, em associação aos industriais, promovendo o
aparecimento de lideranças populistas.

b) soberania plena e completa autonomia do Estado
brasileiro frente todos os setores sociais.

c) inclusão de setores populares no processo político e
a aparente identificação entre Estado e presidente
da República.

d) atuação do Estado nacional brasileiro como árbitro
dos conflitos internacionais.

e) ausência de laços entre o chefe do Estado e os inte-
resses particulares dos diversos setores sociais.

Resolução

O populismo caracterizou a política de Estado no pro-
cesso de industrialização da América Latina, diante dos
novos setores sociais que aspiravam à participação
política negada pelos Estados oligárquicos. No Brasil, a
expressão máxima do populismo foi Getúlio Vargas
(1930-45 e 1951-54), o qual realmente procurou ligar a
imagem do chefe de Estado ao próprio Estado.
Todavia, deve-se notar que o populismo também foi
praticado em outros níveis, além do Executivo Federal.

59

FFFFGGGGVVVV    ----     MMMMaaaaiiiioooo////2222000000003333    (((( 1111 ªªªª     FFFF aaaa ssss eeee ))))



OOOOBBBBJJJJEEEETTTTIIIIVVVVOOOO

b
Em  janeiro de 1985, Tancredo Neves foi eleito Presi-
dente da República pelo PMDB. A respeito da cha-
mada Transição Democrática, é correto afirmar:
a) O governo de Tancredo Neves foi marcado por uma

grande instabilidade política que levou à renúncia do
presidente e à posse de seu vice, José Sarney.

b) Tancredo Neves foi eleito presidente de forma indi-
reta pelo Colégio Eleitoral, tendo como vice José
Sarney, ex-presidente do PDS, partido que apoiava o
Regime Militar. 

c) Em torno de Tancredo Neves formou-se a Aliança
Democrática, que reunia o PMDB e dissidentes do
PDS, entre os quais José Sarney e Paulo Salim
Maluf.

d) A candidatura de Tancredo Neves contou com o
apoio oficial de todos os partidos de oposição, iso-
lando completamente os colaboradores do Regime
Militar.

e) Apesar de vitorioso nas eleições indiretas, Tancredo
Neves foi impedido de assumir o governo pelas
Forças Armadas, que fecharam questão em torno
do nome de José Sarney.

Resolução

Os anos 80 foram marcados pela abertura do regime
militar no Brasil através da anistia, fim da censura e
restabelecimento do pluripartidarismo, além dos gigan-
tescos comícios para que o Congresso Nacional apro-
vasse a emenda Dante de Oliveira, que propunha elei-
ções diretas para presidente da República.
Apesar do amplo apoio de diversos setores da socie-
dade civil nessas mobilizações, a emenda não foi apro-
vada. Em 1985, Tancredo Neves foi eleito indiretamen-
te por um Colégio Eleitoral, como candidato de uma
ampla frente de oposição denominada Aliança
Democrática. Sua candidatura contou, ainda, com o
apoio da Frente Liberal, dissidência do PDS que apoiou
a eleição de Tancredo, em troca de ter como vice José
Sarney. Este, com a morte de Tancredo Neves, acabou
vindo a assumir a Presidência da República.
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Comentário de História

A prova de História da FGV privilegiou a História
Contemporânea (3 questões) e do Brasil Republicano
(3 questões); contemplou a História Moderna, do Brasil
Colônia e do Império com duas questões para cada
período, destinando à Idade Antiga, à Idade Média e à
História da América apenas uma questão por segmen-
to. O exame manteve o padrão das provas anteriores,
com questões interpretativas e factuais, utilizando-se
de textos e explorando temas pertinentes ao vestibu-
lar. Em algumas questões houve imprecisões, aponta-
das em nossos comentários. 

FFFFGGGGVVVV    ----     MMMMaaaaiiiioooo////2222000000003333    (((( 1111 ªªªª     FFFF aaaa ssss eeee ))))



OOOOBBBBJJJJEEEETTTTIIIIVVVVOOOO

a
Considere o mapa-múndi representado abaixo: 

Fonte: (Adapt.) World Factbook, 1997

Considerando os conhecimentos sobre a distribuição
dos grupos políticos e religiosos pode-se afirmar que a
população representada no mapa corresponde aos:
a) muçulmanos do grupo sunita, concentrados predo-

minantemente em países da África do Norte e do
Oriente Médio.

b) curdos, repartidos em diferentes países do mundo e
identificados como povo pela cultura, história,
ancestralidade e língua.

c) muçulmanos do grupo xiita, radicais defensores do
sistema de eleição contra a hereditariedade do
poder político no Oriente Médio. 

d) curdos e drusos, povos indo-europeus concentrados
no Oriente Médio, com pequena expressão nos paí-
ses africanos do Magreb.

e) islâmicos animistas, grupos religiosos concentrados
na África Negra, que atribuem a existência de espí-
ritos a todos os seres da natureza. 

Resolução

No mapa-múndi estão identificadas áreas em negrito
com alta porcentagem de muçulmanos, do grupo su-
nita, predominantes no Oriente Médio e África Saaria-
na. Os curdos estão concentrados no norte do Iraque,
fronteira com a Turquia, Síria, Irã e Armênia. Os xiitas
são predominantes apenas no Iraque, Irã e Bahrein.

d
A OMC (Organização Mundial do Comércio) foi criada
em 1994, em substituição ao antigo Gatt (Acordo Geral
de Tarifas e Comércio), com o propósito de univer-
salizar as normas reguladoras do comércio, a partir das
novas condições geradas pelo processo de globali-
zação da economia mundial. 
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Segundo declarações de representantes do governo
brasileiro, a OMC tem-se desviado de seus objetivos,
porque, na maior parte dos casos, 
a) as corporações dos países desenvolvidos reclamam

que os novos acordos favorecem a comercialização
de bens e produtos apenas dos países em desen-
volvimento. 

b) os produtos agrícolas têm sido os mais favorecidos,
recebendo tratamento diferenciado em relação aos
bens industriais e aos serviços.

c) as regras têm favorecido principalmente os países
menos desenvolvidos, sob a alegação de que preci-
sam aproveitar os benefícios da expansão do comér-
cio internacional. 

d) as medidas protecionistas existentes, praticadas pe-
los Estados Unidos e pela União Européia, pratica-
mente não foram alteradas, em relação à agricultu-
ra. 

e) o Acordo sobre Subsídios e Medidas Compensa-
tórias revelaram-se prejudiciais tanto aos interesses
do NAFTA como da União Européia.

Resolução

A função da OMC – Organização Mundial do Comércio
– é a de criar condições de livre intercâmbio, visando
otimizar a atividade comercial em escala global. No
entanto, os objetivos plenos da organização não foram
atingidos, pois os países centrais, visando proteger as
atividades ligadas ao setor primário, sobretudo os
Estados Unidos e a União Européia, continuam a ado-
tar práticas protecionistas, com o pretexto de estarem
se defendendo de ameaças fito-sanitárias.

a
A geografia, enquanto descrição metodológica dos
espaços, tanto sob os aspectos que se convencionou
chamar de “físicos” como sob suas características
econômicas, sociais, demográficas e políticas, deve
absolutamente ser recolocada, como prática e como
poder, no quadro das funções que exerce o aparelho
de Estado, tanto para o controle e organização do terri-
tório como para a guerra.

Fonte: (Adapt.) Lacoste, Yves. A Geografia – isso
serve, em primeiro lugar, para fazer a guerra.

Campinas: Papirus, 1993, p. 23.
No conflito recente no Iraque, a afirmativa acima é evi-
denciada, dentre outros fatos, considerando-se:
a) o uso intensivo, pelas forças armadas dos Estados

Unidos e Grã-Bretanha, de imagens de satélite e
fotografias aéreas de grande escala, permitindo a
suas tropas o conhecimento detalhado do território
iraquiano.

b) a dificuldade, por parte das forças armadas dos
Estados Unidos e da Grã-Bretanha, em encontrar
armas de destruição em massa no território iraquia-
no, porque elas não podem ser detectadas por foto-
grafias aéreas e imagens de satélite.

c) a utilização, pelas forças armadas do Iraque, do
expediente da queima de petróleo próximo a alvos
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estratégicos, gerando grande quantidade de fumaça
para impedir a utilização de bombas e mísseis guia-
dos pelo sistema de coordenadas.

d) o desconhecimento, pelas forças armadas dos
Estados Unidos e Grã-Bretanha, das principais rodo-
vias e pontes no território iraquiano, como resultado
da pequena escala das imagens geradas por satéli-
te.

e) a inadequação da ONU e de seus órgãos na resolu-
ção de conflitos para intervir diretamente no Iraque,
necessitando do apoio militar dos Estados Unidos e
da Grã-Bretanha.

Resolução

Quanto mais rico o Estado, maior a capacidade do apa-
relho estatal de se preparar para estabelecer o contro-
le do território. No caso da Guerra do Iraque, a dispari-
dade entre a capacidade de organização dos aparelhos
estatais dos EUA e do Iraque é enorme, e os norte-
americanos, utilizando o sensoriamento remoto, pude-
ram conhecer detalhadamente o espaço territorial ira-
quiano, o que facilitou a movimentação das tropas.
Assim, a conquista e a dominação do território iraquia-
no ocorreram num prazo bastante rápido. 

b
Considere o esquema apresentado.

Assinale a alternativa que relaciona corretamente o
bloco econômico regional com a configuração acima e
os respectivos países participantes.
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Resolução

O país I, Japão, destaca-se pelo desenvolvimento tec-
nológico-industrial. O país II, Coréia do Sul, é um “tigre
asiático”, que se destaca pela produção de produtos
eletrônicos. O país III, Chile, é um país conhecido pela
produção de cobre (minério) e frutas. O bloco que inte-
gra a bacia do Pacífico é a APEC.

a
Na Rússia, as regiões do Donbass e Kuzbass concen-
tram importantes conjuntos industriais que associam o
tipo de indústria com a exploração de um recurso
mineral. 
Assinale a alternativa que apresenta corretamente
essa associação.

Resolução

A organização do parque industrial russo ainda preser-
va os aspectos do arranjo da infra-estrutura do espaço
soviético, por isso as indústrias têm sua implantação
associada à produção de matérias-primas. Donbass e
Kuzbass são destacáveis áreas carboníferas e acaba-
ram por concentrar a indústria siderúrgica.

Recurso Mineral

Carvão
Petróleo

Silício
Urânio

Calcário

Indústria

Siderúrgica
Petroquímica

Eletrônica
Bélica

Fertilizantes

a)
b)
c)
d)
e)
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III

Portugal

Chile

México

Uruguai

Bolívia

II

Itália

Coréia do
Sul

Canadá

Argentina

Peru

I

Alemanha

Japão

EUA

Brasil

Chile

Bloco
Econômico

União
Européia

APEC

NAFTA

Mercosul

Comunidade
Andina

a)

b)

c)

d)

e)
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b
Observe com atenção a seguinte figura:

Fonte: Revista Veja, São Paulo, Abril, 16/04/2003, p. 68.

Sobre a região representada na figura acima, apenas
não está correta a afirmação contida na alternativa:
a) região da Mesopotâmia atualmente seca em razão

da drenagem de seus pântanos, efetuada pelo
governo iraquiano.

b) região alagada da Palestina, que servia de rota para
os iranianos chegarem ao Mar Cáspio.

c) região entre os rios Tigre e Eufrates, habitada pelos
“árabes dos pântanos” até a década de 1990, quan-
do foram atacados com bombas e expulsos pelo
governo do Iraque.

d) região ao sul do Iraque, onde descendentes dos
sumérios, uma das culturas mais antigas da
Mesopotâmia, viviam uma vida primitiva, parecida
com a dos seus ancestrais.

e) região de pântanos milenares da Mesopotâmia, cuja
recente drenagem foi condenada internacional-
mente, como um dos maiores crimes ecológicos da
atualidade.

Resolução

Na região sul do Iraque, nas proximidades da foz dos
rios Tigre e Eufrates, a planície caracteriza-se por áreas
permanentemente alagadas.
O local abrigava os “árabes dos pântanos”, descen-
dentes dos sumérios, uma das culturas mais antigas
da Mesopotâmia, que viviam em condições bastante
primitivas, porém como exemplo de ocupação inte-
grada do meio ambiente.
O regime de Sadam Hussein no Iraque promoveu uma
série de perseguições a vários grupos étnico-religiosos
no país, como curdos e xiitas.
No caso da localidade ilustrada na questão, o governo
iraquiano drenou as áreas de pântano, expulsando sua
população, que foi redistribuída em diversas regiões do
Iraque. Isto acabou com a unidade dessa população,
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em ato mundialmente condenado, além do impacto am-
biental causado, também considerado crime ecológico.
O erro da afirmativa B está no fato de que a Palestina
encontra-se longe do Irã, que é um país banhado pelo
Mar Cáspio e tem acesso direto a ele. A seta do mapa
indica o Iraque.

b
“No início deste novo milênio, a Divisão de População
da ONU havia prognosticado uma população de 9,3
bilhões de pessoas para 2050, mas a nova revisão
reduziu a cifra para 8,9 bilhões, indicando que a popu-
lação mundial será menor que o esperado.”

Fonte: O Estado de São Paulo, 26/02/2003.

Dentre os fatores que contribuíram para essa dife-
rença, podem se destacar:

a) na América Latina, a mudança de orientação da
Igreja Católica, com maior tolerância para com o uso
de métodos anticoncepcionais e o apoio ao planeja-
mento familiar.

b) no continente africano, o efeito da expansão da
AIDS sobre as populações jovens, diminuindo a
expectativa de vida e aumentando os índices de
mortalidade.

c) o sucesso das campanhas para redução das taxas
de natalidade na Índia, através de leis punitivas
sobre os casais que ultrapassam a média de um
filho por casal.

d) a intensa urbanização nos países pobres, nas últi-
mas décadas, o que fez melhorar as condições de
vida de suas populações, permitindo melhor plane-
jamento familiar.

e) a melhoria dos níveis educacionais em todos os paí-
ses, pela ação da UNESCO, o que fez maior núme-
ro de jovens tomar conhecimento dos métodos anti-
concepcionais.

Resolução

A queda nos índices mundiais de mortalidade, simul-
tânea à manutenção de elevados índices mundiais de
natalidade, sobretudo em países subdesenvolvidos,
proporcionou uma série de estimativas que apontavam
para um exagerado crescimento populacional no âmbi-
to mundial.
Contudo, mesmo em países subdesenvolvidos, verifi-
cou-se uma redução nos índices de natalidade em
decorrência de vários fatores, como a urbanização e a
popularização do uso de métodos anticoncepcionais, e
não necessariamente a melhoria nas condições de vida
de suas populações.
Na América Latina, tal fenômeno tem-se confirmado,
mesmo com grande parte da população católica, cujos
preceitos religiosos ainda condenam o controle arti-
ficial da natalidade.
A epidemia de Aids no continente africano influencia o
ritmo de crescimento vegetativo, e tal impacto pode
justificar a reversão das estimativas mundiais.
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Na Índia, onde a população corresponde aproximada-
mente a um sexto da população mundial, o controle da
natalidade não é tão rigoroso e sua política populacional
não tem revertido os elevados índices de crescimento.
Do mesmo modo, há que se lembrar a reduzida abran-
gência de sucesso da Unesco com políticas educa-
cionais, ainda muito distantes de se efetivarem com
resultados eficazes em todos os países.

c
A formação vegetal representada na figura abaixo cor-
responde à:

www.mtlilygems.com/mineinfo/ mulkinfo.html

a) Floresta Tropical úmida, típica das baixas latitudes,
com predomínio de abetos, pinheiros, e a presença
de arbustos e manchas de campo.

b) Tundra, encontrada em áreas de clima frio, como no
Canadá, sul da Groenlândia, Noruega, Suécia,
Finlândia e Sibéria. 

c) Taiga, associada aos climas das altas latitudes, tam-
bém conhecida como Floresta Boreal ou de
Coníferas, que apresentam folhas finas, em forma
de agulhas.

d) Tundra, geralmente associada aos climas das altas
latitudes, com predominância de massas polares e
grandes turbulências atmosféricas.

e) Taiga, um dos biomas menos explorados da Terra
para a produção de energia, cuja preservação é tam-
bém explicada pela rara ocorrência de incêndios, em
áreas de clima frio. 

Resolução

A formação vegetal apresentada na questão é a taiga,
floresta de coníferas, característica de climas frios de
alta latitude, encontrada principalmente no Canadá, na
península escandinava e centro-norte da Rússia.
Apresenta-se aciculifoliada, ou seja, com folhas finas
em forma de agulhas.
A alternativa E também refere-se à taiga, mas afirma
que sua preservação é explicada pela rara ocorrência
de incêndios em áreas de clima frio. Na verdade, sua
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preservação relaciona-se à baixa ocupação humana e
econômica em áreas de clima temperado frio, como a
Sibéria e o norte do Canadá.
As alternativas B e D identificam a tundra, formação
típica de clima polar, formada por musgos e liquens,
portanto não é formação florestal. A alternativa A refe-
re-se à floresta tropical, que se apresenta densa, hete-
rogênea e latifoliada, típica de áreas de climas quentes
e úmidos.

b
Considere o mapa seguinte para assinalar a alternativa
correta.

Fonte: (Adapt.) SIMIELLI, Geoatlas, Ática, 2000, p.89

As áreas destacadas no mapa apresentam problemas
ambientais, predominando:
a) intenso processo erosivo, decorrente da indústria

extrativa e da urbanização acelerada.
b) contaminação do solo e da água, resultante de ativi-

dades de garimpo e mineração.
c) intenso processo erosivo, desencadeado pela agri-

cultura comercial e pecuária intensiva.
d) contaminação do solo e da água, pela agricultura de

subsistência, e criação extensiva.
e) desertificação da água do solo, causada pela agroin-

dústria e pela mineração.

Resolução

O mapa retrata um problema ambiental referente à
contaminação do solo e da água pelas atividades de
garimpo e mineração. 
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a
Observe o quadro abaixo:

Relacionando os dados apresentados acima aos co-
nhecimentos sobre relevo e clima, é possível iden-
tificar estas características gerais no seguinte Estado
brasileiro:
a) Roraima – as maiores altitudes do relevo brasileiro,

devido ao embasamento cristalino que caracteriza
os Planaltos Residuais Norte-Amazônicos, tornam o
clima equatorial mais ameno.

b) Minas Gerais – o relevo movimentado contrasta os
climas temperado frio, nos Planaltos e Serras do
Atlântico Leste-Sudeste, e semi-árido nas terras bai-
xas da Depressão do São Francisco.

c) Acre – a proximidade da Cordilheira dos Andes na
fronteira do Brasil com a Bolívia ameniza o clima no
oeste do Estado, embora o  clima equatorial da
Floresta Amazônica seja predominante no conjunto.

d) Santa Catarina, cujas diferenças climáticas extremas
entre a Planície Litorânea e os Planaltos da Bacia do
Paraná são importantes atrativos turísticos em cida-
des como Blumenau e Florianópolis.

e) Mato Grosso, cuja excepcionalidade climática é o
resultado de relevos diferenciados, como os planal-
tos escarpados na porção ocidental, as planícies e
depressões no noroeste e o complexo do Pantanal
no extremo oeste. 

Resolução

O Estado brasileiro que apresenta características de
estabilidade climática descritas na tabela não pode ser
outro senão Roraima.
Na porção sul de seu território, próximo à foz do rio
Branco, junto ao rio Negro, as médias altimétricas se
aproximam do zero (“áreas próximas do nível do mar”,
conforme a tabela, o que pode causar uma certa con-
fusão ao vestibulando) e lá as amplitudes térmicas são
consideráveis – em torno de 18°C. À medida que se
dirige ao norte e as altitudes aumentam, as médias
térmicas vão diminuindo. Ao se chegar à fronteira,
junto aos contrafortes dos Planaltos Residuais Norte-
Amazônicos, as médias térmicas caem consideravel-
mente, mas não variam durante o ano, o que carac-
teriza a estabilidade do clima equatorial (mínima de 6°C
à noite e diurna inferior a 20°C, “em qualquer esta-
ção”, conforme tabela).

Amplitude 

Térmica

mínima anual de 20° C e máxima
de 38° C
média anual inferior a 18° C.

mínima noturna: 6° C
diurna: inferior a 20° C
em qualquer estação

Localização /

Cotas de altitude
Áreas próximas
do nível do mar
entre 800 m a 
1.000 m
acima de 1.100 m
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b
Considere os croquis cartográficos apresentados a
seguir.

A seqüência de croquis cartográficos apresenta aspec-
tos de um processo, que
a) ainda está em curso no Brasil: a metropolização,

resultante do acelerado crescimento industrial verifi-
cado após a década de 1960.

b) ocorreu no Brasil a partir da década de 1940: a estru-
turação de uma rede urbana em escala nacional.

c) ainda é incipiente no território brasileiro: a integração
econômica entre os "arquipélagos regionais".

d) está ocorrendo nas áreas metropolitanas das
Regiões Sul e Sudeste do Brasil: a desconcentração
industrial.

e) não implicou, no caso brasileiro, a estruturação da
hierarquia urbana na qual predomina uma metrópole
nacional.

Resolução

Considerando os croquis cartográficos que abrangem o
período que se estende durante todo o século XX,
constata-se que houve a estruturação de uma rede
urbana que, embora de forma não homogênea, alcan-
çou todo o território nacional.
Essa estruturação está associada à ampliação das
redes de comunicação e transportes e, por extensão, a
ampliação dos fluxos de circulação e financeiros.
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c
"Restam hoje sete laticínios, depois de um processo
de erosão que começou com a industrialização do Vale
e o decorrente encarecimento das terras. Mais tarde, a
abertura do mercado na era Collor reduziu a compe-
titividade dos menores produtores; e, com o sucesso
do longa vida, o leite passou a ser fornecido a partir de
regiões cada vez mais distantes, reduzindo a vantagem
logística do Vale."

Fonte: Bovino de leite - 06/01/2003 - criareplantar.com.br/noticias
O texto refere-se à dinâmica de transformação do
espaço agrário no
a) Vale do São Francisco, principal área leiteira e pecuá-

ria da Região Nordeste, que vem passando por gran-
des transformações com a mudança de indústrias
modernas da Região Sudeste, aproveitando os
incentivos fiscais da SUDENE.

b) Vale do Itajaí, cuja produção leiteira é herança da
fixação de imigrantes italianos no sul do Brasil, mas
que vem sendo prejudicada pelo aumento do custo
das terras, em razão da expansão industrial pro-
movida pelo Mercosul.

c) Vale do Paraíba, antiga bacia leiteira localizada entre
as metrópoles do Rio de Janeiro e São Paulo, que
vem perdendo esta função em razão do encareci-
mento das terras e das transformações tecnológicas
no setor de laticínios.

d) Vale do Ribeira, região empobrecida do Estado de
São Paulo, na qual predomina a pecuária leiteira, que
vem perdendo esta função devido ao aumento dos
custos de transporte dos produtos para os grandes
centros.

e) Vale do rio Doce, maior bacia leiteira de Minas
Gerais, mas que vem diminuindo de importância,
pois sofre a concorrência da indústria extrativa mine-
ral e metalúrgica pela utilização das terras e da
malha ferroviária.

Resolução

Até a década de 1990, a produção leiteira na região do
Vale do Paraíba atendia às necessidades básicas que
esse tipo de atividade exigia: facilidade dos meios de
acesso, com um bom sistema rodoviário, proximidade
dos centros consumidores, representados por São
Paulo e Rio de Janeiro, ambiente climático propício
para a criação. Isso fez do Vale do Paraíba e do sul de
Minas Gerais as maiores bacias leiteiras do Brasil.
Essa condição começou a se desfazer no começo da
década de 1990. A liberação das importações permitiu
a entrada do leite argentino a preços competitivos. Ao
mesmo tempo, a tecnologia do leite longa-vida, a pre-
ços acessíveis, eliminou a necessidade de se recorrer
ao fornecimento de leite diário, fazendo com que o Vale
do Paraíba perdesse grande parte da sua participação
no mercado do Sudeste. A perda da renda das usinas
produtoras inviabiliza sua manutenção já que, com o
crescimento das atividades econômicas no Vale, o valor
da terra aumentou e tornou proibitiva sua manutenção.
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e
A pesquisa industrial do IBGE realizada no final do
século XX revelou que:
a) a produção industrial do Sudeste cresceu acima da

média nacional, ao contrário dos baixos índices da
Região Centro-Oeste. 

b) Rio e São Paulo recuperaram a participação relativa,
acentuando a tendência de uma reconcentração
industrial metropolitana.

c) Na Região Norte, os movimentos de desconcen-
tração da produção industrial ocorreram nos Estados
do Amazonas e do Pará, comprovando a expansão
para Rondônia e Acre.

d) Rio Grande do Sul e Paraná registraram uma queda
significativa na participação da produção nacional,
em razão das sucessivas crises das indústrias de
celulose.

e) as empresas brasileiras continuam a se espalhar
para fora dos grandes centros, confirmando um pro-
cesso de interiorização do setor iniciado nos últimos
anos.

Resolução

A política de incentivos fiscais dos governos de Esta-
do, a fuga das indústrias das áreas de congestiona-
mento de vias e sindicatos organizados têm promovi-
do uma desconcentração geográfica das indústrias e
outras empresas no Brasil. Portanto, a Região Sudeste
teve uma diminuição da participação percentual da pro-
dução industrial, o que torna erradas as alternativas A
e B.
As alternativas C e D estão erradas, porque os Estados
do Amazonas, Pará e Paraná têm apresentado um
aumento da atividade industrial.

b
Sobre a dinâmica da população brasileira na última
década, é correto afirmar que:
a) a redução da fecundidade concentrou-se na popula-

ção feminina entre 14 e 19 anos, em razão dos pro-
gramas de educação sexual nas escolas.

b) a expectativa de vida das mulheres é superior à dos
homens, em razão de fatores biológicos e da violên-
cia, que tem afetado mais os homens jovens.

c) a taxa de mortalidade infantil, que vem se reduzindo
nas últimas décadas, chegou ao patamar dos países
desenvolvidos no ano 2000.

d) a participação da população com mais de 60 anos no
total não aumentou nas últimas décadas, permane-
cendo no patamar da década de 1980.

e) O Brasil ainda pode ser considerado um país de
jovens, já que mais de 50% da população tinha
entre zero e 14 anos de idade em 2000.

Resolução

Ao se analisar a dinâmica da população brasileira, po-
demos afirmar que os fatores biológicos e a menor
incidência da violência favorecem a maior longevidade
das mulheres em relação aos homens.
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A redução da fecundidade não se concentrou na faixa
entre 14 e 19 anos, que apresenta uma elevada taxa
de fecundidade, devida à gravidez entre as adolescen-
tes (A). O Brasil passa por uma transição demográfica:
a proporção de idosos aumentou (D) em relação aos
jovens (E), cuja taxa de mortalidade infantil (29‰) ainda
não atingiu os patamares de países desenvolvidos (C).

a

Fonte: BECKER, B. Amazônia, 1990.

Assinale a alternativa que interpreta melhor a figura
acima, relacionando corretamente os fenômenos
representados:

Resolução

O mapa apresentado destaca a porção da Amazônia
Oriental. As letras Z e X correspondem a ocorrências
minerais de ferro, manganês e bauxita, respectiva-
mente, onde se estabeleceram os projetos Carajás (Z),
Trombetas e Paragominas (X) que têm suas neces-
sidades energéticas atendidas pela Usina Hidrelétrica
de Tucuruí, localizada no rio Tocantins, assinalada no
mapa com a letra Y.
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